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b Z E T 

!nsan yasarnının gUnlUk ih~iyaçlarını karsılamak amacıyla ge

listirdigi seramik~teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte çok 

degisik alanlarda kullanıma sunulmuştur. 

Se~amik aydınlatma elemanlarının tiretiminde i~.e ! 1 kçag lar~-

dan itibaren Avrupa'da ve TUrkiye'de malzeme cinsıne ve kullanım 

yerlerine gdre farklı gelişmeler gbrUlmUstUr. 

Bu konuda kısıtlı kaynak sorununa karsın seramik aydınlatma 

elemanları ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklar arastırılarak, 

"ser~amik aydınlatma"elemanlat~ı üzet~ine ileride yat~arlanılabilecek 

bir kaynak oluşturulması hedeflenmiştir. 



S U M M A R Y 

Ceramic, which had been ~eveloped to provide human beings 

life daily necessity,had been presented usage of different field 

ty the speedly tecnology development. 

Producing of ceramic light equipment has showed different de

velo~ment according to materials kinds and place of usage in Euro-

pe and Turkey for the first time. 

In spite of a little document about this subject, rearching 

ceramic light equipment with the national and international 

dccUment on the ceramic light equipment to be used in the future 

had been formed for a target. 



u N S tl Z 

lnsanoglunun yasarn süreci içinde kendi ihtiyaçlarını gidet~-

rnek amacıyla gerçekhstirdigi bircek kullanım araçları içinde ay-

dınlatm.:<. elemanlat'ı ilk sıı'a/ı almaktadır-·. 

Topragın su ve atesle pekistigi, ilk yıllarda kullanılan ba-

yag kandillerinden bugüne,degisik fot'm,r·enk ,biçim fad::lılı-

gıyla çagdas boyutlara ulasan aydınlatma elemanları içet-·isinde 

"seı'ami k ay d ı n 1 atma" e leman .lat' ı tek basına ayrı bir grubu olustur-, . 

maktadı ı-'. 

Yapılan ineelem ve at'astıı'malat' ile gelisen set'a.mik sektöt'Ü 

içinde yer' alan aydınlatma elemanlarının tarihsel gelisimi ve tek 

nik gelisimi belli bir plan içinde sunulmaya çalısılmıstır. 

Çalısmalarımda uygulama imkanı saglayan 

Febrikası Genel Müdürlügüne 11 ,kaynak arastırmasında yardımcı o-

lan Sayın tıgı~etim Göt'evlisi " Fat'Uk SAHtN'e " ve Mat'mat'a ünivet'-

sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü bgretim üyelerine, 

Danısmanım Sayın "Doçent Doktot' Zeht'a CDBANLI 'ya" tesekküt' ede-

t' i m. 

Eskisehir,Ekim 1992 Ceyhun YALCINI<AYA 
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Çet-isinde rTıalzeme \/e tekrıik dEÇıisil .. lik)et~ ile gÜ.nÜmÜze deyin kul-

lanıla gelmistir. 

Sanayii devrimiyle birlikte çogu ilkel sartlarda kullanıla-

bılecek, ama oldukça zeykle tasarlanan ve üretilen aydınlatma e

lemanları, seri üretilebilen bir hale gelmis,form-fonksiyon,form-

renk,renk-islev,form-malzeme,malzeme-renk iliskileri gibi tasa-

rım ögelerine dikkat edilen ürünler yapılmıştır. 

Calısmada aydınlatma teknigi, kullanılan malzemenin cinsi 

ve yapısı, 0retim cinsi, tasarımı, dekoru, montajı ve uygulamada-

ki pt~oble·mleı·iyle, kul lanı lan aydınlatma terimlet~inin açıklanması 

hakkında genel bilgi verilmistir. Bu yaklaşımla iyi b it~ set~ami k 

aydınlatmanın nasıl yapılması gerektigi hakkında konuya ait re

simlerin de yardımıyla öneriler getirilmistir. 

Birinci bölüm, arastırılan konunun daha iyi anıasılması için 

aydınlatmaya giriş niteliginde genel bir bölüm olarak ele alın-

• mıstır. Birinci kısım da; Aydınlatma nedir? sorusu cevaplandırıl

mıs, aydınlatma amacı ve türleri üzerinde bilgi verilmiştir. 



Birinci bblümün ikinci kısmın'da ise aydınlatmanın tarihsel 

gelişimi anlatılarak konunun araştırılmasına yol 

pı~ensiplet' belıt'lenmistit'. 

göstet'ecek ana 

Bu çalısmanın ikinci bblümün'de; birinci bcilUm'de anlatılan 

genel hususlaı-ın öndet'ligınde Lk kısım olar'ak doçp-udan doçp-·uya 

konuya gir' il m i~- t it'. 

!kinci bölUm'Un, birinci kısmın'da seramik aydınlatmaların 

Uretim, malzeme ile kullanım biçimleri~gelişimleri ve tasarım ol

gulc:u-~ı üze~-inde duı-·ulmuştut". 

Bölüm'Un ikinci kısmın'de ise konuya iliskin aydınlatma tek-

nigi ile mekan içinde kullanım saçlayan, abajur, aplik, avize ve 

gaz lambasından olusan seramik aydınlatma grubu yapılmıştır. Bun

ların yapımındaki teknik özellikler anlatılmıştır. 

OçüncU ve son kısım'da cagdas seramik aydınlatmalar, aydın-

latma pn::ıblemleı'i ve a:;dınlatma tet'imlet'i küçük sözlüyü ile konu

ya açıklık getirilmeye gayret gcisterilmistir. 

ni takiben sonuç sayfasında özet olarak toplu bir halde yer al

mıstu~. 
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A Y D I N L A T M A C E S I T L E R ! V E ANA CA 

A 'l D I U L ?ı T 11 A YEELEF:t 

I-- ı::ııT:HL(~T~-;r.ı r'ED!f.:~· !Y! B!R A':'Dit-1LAH'iA NASIL OLMALIDIE ··? 

f::.c.ı-ıutlaı' ins.::;n ~:/a.santısı ··/E E)lle.ııleı'inin genis bit" bölü·-

nü kaiJS::IdıÇır-ıj~n, konut ic::inde lar.ıba ısıyı ile aydınlatma büyü.k 

bnem tasır. Burada konuya iki yönden yakla~mak gerekir. Birincisi 

dogrudan dogruya bilim ve teknolojinin getirdigi olanaklardan ya

rarlanarak degisik eylemler icin gbrsel konfor saglayarak düzen-

leı~i Ç!Etir·mek. ikincisi ise bu düzenlet·i ic:: mimat'i ile (dekot'as-

yonla) uyumlu bir bicimde olusturmaktır. Ancak bu durumda basarı

lı bir gbrüntU ve amacına uygun bir aydınlatma elde edilebilir. 

Getiı·ilen bu düzenierin optimum enerji harcayarak gerçeklestiril-

rrıes:i.nde oözaı·dı edilmeyecek cınemli etkendit~. 
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GC.ı·::::.el kolaylık, c;_ydınlatma teknigi yönünden iyi 

:::;artlarının, bir baska anlatımla; kisilerin bulundukları 

lc:u-da ç~··.-Tenin algılanmasında ve yaptıklaTı işlet'de göt·sel açıdan 

memnun olmalarının saglanması biçiminde tanımlanabilit'. Belit'li 

bir' aydır;]atma dl.izeninde kol='<ylık olustur·abilmesi için oneelikle 

aydınlıgın nıcelik ve nitelik olarak iki ayrı boyutunun iyi bi-

linmesi gerekir. Aydınlıgın azlıgı ve çoklugu nicelik boyutunu 

. 
belirler. Genellikle aydınlık düzeyinin fazla olması ''iyi aydın-

lc;_tma" olc:u·ak nitelendiı·ilit· \/E' aydınlıgın aı'tmasıyla iyi göt··me 

ko:;;ullcd"ll\lrı clu~.tur·ul,ııa.sıı,:;;a ~.,:alnızca. bit' etl::~·ndit·, ama kesin-

likle yeterli degildir. 

Aydınlıgın azlıgı ve çoklugu; yapılan işlerin özellikle-

ı--ı kişilETii-ı özel dut'umlat·ı, ·::ev-ı-e koşullat··ı gibi etkenlet'e baglı 

ise normalden 4-5 

kat dah,::.. fa.zi::ı, aydınlık cıer·t:kit·. Çok ince has:.sas işlet' yapılıyor-

sa kab.::ı, ı:;;ls:Te ot·anla vine aydınlık çok artırılmalıdır. Ayrıca 

bakılan ne::;ney le çe··.rt'es:. i (fon) cı. ı· as ı nda kat· ş ı t lı k (kon tt-as) çok 

az ise,a:y"dınlJÇJın fazla olması geı·el::iı-. tlı·negin; siyah ku;rıası si-

yah iplik ile işlernek ya da dikmek gibi. 

Dogada aydınlık yüzeyleri çok yüksek degeriere çıkar ve 

insan gdzti uygun koşullarda buna uyum saglayabilir. Fakat yapay 

aydınlatmada aydınlık düzeyleri enerJı harcayarak elde edildiai 

için yapıla.n aydınlatmanın paı-asal gidet"leı' yonünden ekonomik ol-

ması gereçi, aydınlık düzeylerinin amaca uygun çoklukta olmasını 

S:EREFH?':NOGUJ Mi..d gan, "!yi 
CUt1HUr;: İ YET DEI:::OR(.iSYm--.1, -::·, ? 

aydınlatma nedir? ne degildir?", 
(25 Ekim 1990), s.30-32. 
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II- AYDINLATMANIN AMACI 

Aydınlatmacılıgın esas konusunu ısıgın Uretimi, daaıtımı, 

ekonomisi ve ölçijlme::;i olustut'ut'. Ayı,ıca aydınlatma, ışıyın insan 

bUnyesindeki etkiler'ini de inceler. Bugün özellikle Amerika ve 

Avrupa'da aydınlatma teknigi mühendislik ve mimarlıkta çok önem

li yer tutar. Artık bir odanın aydınlatması icin tavanın ortasına 

bir lamba asılmasıyla yetinilemez. 

İj'i bir- aydınlatma bit'cok geı·eksinmeye yanıt ver~d i g i nden 

herhangi bir aydınlatma tesisi kurulurken genel olarak gereksin-

melerden birine öncelik verilir. Yani bu durumda aydınlatmanın 

ana amacı öne alınan bu gereksinmeye yanıt vermek olur. 

1- Fizyolojik Aydınlatma 

Bunda amac, cisimleri sekil, renk ve ayrıntıları ile 

t~ahat ve hızla. göi-ebilmektit'. Dolayısıyla bu koşulları saglayan 

a:'{dınlatm<?:!e"fizy·olojik aydınlatmaı"denit'. Heı-·hangi bit~ aydınlatma 

tUrUnde oldugu gibi fizyolojik aydınlatmada da gözün görme yete

negini bozabilecek ve fizyolojik rahatsızlıklar dogurabilecek et

kilerden örnegin kamasmadan kesinlikle kaçınılması gerekir. 

2- Dekoratif Aydınlatma 

GdrUlmesi istenen cisimleri bUtUn ayrıntılarıyla gös

termek yerine daha çok ~stetik etki uyandı~mak için yapılan ay

dınlatmadır. tc mimari tasarım ögelerinin birlikteligi ile gerek 

renk gerek malzeme kullanımı açısında uyum saglayacak ışık şidde-

ti, renk ve yüzey etkisi bulunması gdz önünde tutulmalıdır. Bu 

aydınlatma grubu içinde abajur, aplik, şamdan, avize en çok 

lanılan elemanlarıdır. 

kul-
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~ Dikkati Ceken Aydınlatma 

öncelikle yapılacak aydınlatma dikkati çekmelidir. Ya-

ni reklam unsuru içeren aydınlatma bnem tasımaktadır. Bunun için 

yLiksek aydınlık dLızeylet'i, ,r'enkli ışıklat', degisken ısıklı sekil

ler veya yanıp sbnen ısık düzeyler kullanılır. Bu arada estetik 

ve dekoratif elemanlardan da genis blçUde yararlanılır. 

III- AYDlNLATMA TüRLER! 

Aydınlatma ısıgın kdkenine gbre dogal ve yapay aydınlatma 

olmak üzere ikiye ve aydınlatılan yere gbre de iç ve dıs aydın

latma olmak Uzere ikiye ayrılabilir. 

1- Dogal Aydınlatma 

D::::.ıgal ısıyın en uygun :;;ekilde dagıtılmasıdıt'. Ayt' ı ca 

dogal ısıgın yapay ısıkla birlikte kullanılması konusu ve ekonomik 

kosulların saglanması için binaların yerleştirilmesi ve projelerı

dirilmesi konusuda dogal· aydınlatmanın içine girer. 

Y3pa.y Ay·dınlatma 

Bugün hemen hemen yalnız elektrikli ısık kaynakları i

le temin edilir. Kullanılan kaynaklara gbre bu aydınlatma akkor 

telli lambalarla aydınlatma, desarj lambalarıyla aydınlatma ve 

fltioresan lambalarla aydınlatma gibi alt türlere ayrılabilir. 

Kullanıldıkları Yerlere Gdre ; 

a- !ç Mekan Aydınlatma 

Kapalı yerlerin aydınlatması olup, bu aydınlatma 

tUrUnde tavan ve duvarlara yansıtma yoluyla çalısma düzleminin 

aydınlatmasına yardım ederler. Ev, okul, hastahane, fabrika, ti

yatro, sinema ve benzeri yerlerin aydınlatılması bu sınıfa girer. 
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b- Dıs Mekan Aydınlatma 

Acık yerlerin aydıntatılması olup bu aydınlatma tti-

n_i.nde i~.e a.ydınlatıla.caL yl.izey, öı-neÇiin yol öt·ti.).sü, genel ol at·a.k 

ı-:;;ık kaynaklaı-ında.n gelen diı-·ekt (dolaysız) ı s ı k 1 at~ tat·af ı ndan 

aydınlatılır. Yol, meydan, spor alanları, gar, rıhtım ve benzeri 

yeı-·leı-in aydınl.::;tılma:::.ı bu gr-uba giı-·eı·. (2) 

}:::, . 
::,ı. • ..:.... • AYDINLATMANIN TAR1HSEL GEL!SIM! 

Tat"j_honcesi deviı-leı-den bu yana insanoglu lamba kullandı; 

t !3.-:;> tan oyu 1 mu s kupalar ··/aya hay\ran ka.buk 1 at~ ı i c i ne yag do ldLwup 

bit" fitill2 lamba yaptı. Bı-onz devt·inde yag hazneli lambalar Ot"·-

ta ..... /a. çıktı. 

En E~ski lamba öt-·neklet·i (hayvan kabuklar-ından ,altından, gü--

mUsten, bakırdan), Ur kral mezarlaı·ında bulundu <M.ö. 3000). Bun-

laı-, bi~-- yanı fitil koymak için diı·sekli oluk biçiminde uzatılmıs 

çukur kaplardır. Finike ve Filistin mezarlarında pismiş topraktan 

lambalar~ az sayıda da madeni lambalar bul~ndu. En eski lamba 

tUrlerinde fitili tutan basit bir agız vardır; sonradan bu agız 

kısmı gag'J. şeklini alc.lı ve Helenistik Devit·de iki delikli lamba-

lar ortaya çıktı. 

Herec.lotos'a göre Mısırlılar bak!r kaplara yag doldurup ve 

fitil koyup vakarlardı. Yunanistan'da lambalar oldukça alcak bir 

ayak üstüne oturtulurdu; karın kısmı karina seklindeydi; (3) bnde 

fitil konan bir agız, arkada da bir kulp bulunurdu. Oymalı bakıt~ 

(2) bZKı'":ıYA t1uzaffeı·, "Aydınlatma Teknigi", t. T.ü. t1ühendislik-Mimcw
lık FakUltesi Yayınları: 129,B.3,1stanbul,1979,s.8-5 
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levhalardan meydana gelen ve zincirlerle asılan İslam lambalat~ı, 

Venedik'te taklit edildi. Ortaçagda lambalar pişmis topraktan, 

bakırdan veya demirden yapılır ve bazılarının üzerinde sUsler bu-

lunurdu. !çine yag konulan bu lambaların fitili kenevirden, yü n-

den veya kabugu soyulmus hasır otundandı. 14. y.y. 'da daha çok 

balmumu yakılan mesaieler kullanıldı; 15. y.y. 'da balmumu ve 

17. y.y.'da mum en onemli aydınlatma at~acıydı; 18. y.y. 'da 

demir veya bakır lambaların yanı sıra çok agızlı cam lambalar or

taya çıktı.Bu yüzyılda adi pamuk fitilierin yerini orme fitiller 

aldı. 1784 yılında Fransız Qinguet silindir biçiminde fitiller 

kullanarak çift hava akımlı lambayaptı ve aynı devirde,lamba camı 

c:wtaya çıktı. 19. y.y·. 'da {:~vt~upa'da tanınan pett~ol lambası son-

radan tamamiyle yag lambalarının yerini aldı. 

!nsan bUtUn çabalarında ısıga çok baglıdır. Dogal ısık (gü-

nes, ay ve yıldızların ısıgı) yetmedigi taktirde, yapay ışıkla 

aydınlanmak zorunlulugu duyulur. Bilindigi gibi medeniyetin ve 

bilhassa uygulamalı ilimierin gelişmesine kadar, yani 19. y.y. · 

da ortalarına kadar henüz daha çıra, mum ve yag lambalat~ı ile 

aydınlanılıyordu. 1859'da Kuzey Amerika'da petrolün bulunmasıyla 

yag lambaları onemini kaybetti. Nihayet bnce 1845'de H.Goebel ve 

daha sonP,;:ı. l879'da Th.A.Edison tat"afından akkot~ telli lambanın 

birbirlerinden habersiz iki defa icat edilmesiyle, aydınlatma 

tekniginde yeni bir çıgır açıldı. Boylece bambu liflerinden ve 

kdmürlestirilmis kagıttan yapılmış ışık yayan sistemden, ancak u

zun zaman sonra osmium, tantal ve tungten tellerine geçilebildi. 

Bu arada desarj lambalarında da büyük gelişmeler oldu. (4) 

(4) "Aydınlatma" "MEYDAN LARAUSSE'', C.I,?,s.934-935 



1 k i n c i K ı s ı m 

A Y D I N L A T M A f:· A Y N A G I O L A R A K I S I K 

Isıklandırma teknigi cinsinden gbrevlerin çbzUmUnde, fizyo-

loji ve herseyden bnce psikoloji bilmeksizin ve dikkate almaksı

zın çalısılamaz. Isık teknigi,bUtUn genisligi içinde ısık yardı

mıyla,insanın ruhsal etkisini tanıyabilir ve bu durum gUndUz dog

ru ısıklandırmanın yerine getirilmesinde geçerlidir. 

GUn ısıgı ve ondan yaratılan dogal ısıklandırma,gUn ısıgının 

amacına uygun ısıklandırmada nasıl kullabilecegi ve kullanırnın 

nasıl ekonomik olabilecegi arastırılmaksızın çok önceden sunulmuş 

degildir. Yapay ısıkla insanlık daha ilk çagda Prometheus'un ate

sinden yararlanmayı ve yanan alevden ısıgı ayırmayı bgrenmistir. 

Bu adım ancak yUzyılımızın birinci ve ilk on yılında atılmıs 

ve kuvvetli akım tekniginin gelistirilmesine gbtüren ampullin ica

dı gibi bLı.yük bit~ olayf-a çözülmüsti.:w. (5) 

§.1. ISIK YOGUNLUGUNUN ALGlLANMASI 

I. ISIGH~ üRET!LMES! 

Isık yada akkorluktan veya gaz ısıgından 

retilir. Bugtin ısık kaynaklarında bu iki usul uygulanmaktadır. 

{5) KROHN Ge·dıat'd, "Lampen und L.euchten", ·-;:-,·-;:-.s. 2(ı-23. 
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Genel olarak ışık kaynaklarında aşagıdaki bzellikler aranır. 

1- Etkinlik fakttirUnUn bUyUk olması 

2- Lambanın bmrUnUn uzun olması 

3- Isık renginin mUmkUn oldugu kadar güneş ışıgına yakın 

olması. 

II- ISIGIN ETKILER! 

Isıgın insan üzerindeki etkileri,Fototerapi denilen bzel 

bir teknigin dogmasına yol açtı. Dogrudan dogruya gelen çok şid

detli bir ışık, gUnes çarpması gibi ani ve kbtü sonuçlar dogura

bilir. Genellikle bUtUn kazaların sebebi morbtesi ve kızılaltı ı

sınlardır. Bazı yabancı maddelerin etkisiyle fotoduyarlık olayla

rı bu kazalara yardımcı olur ve durumu hayli agırlastırabilir. I

sık şiddetli oldugu zaman sonsuz kUçUklUkteki canlıları yok eder. 

Siddetli kırmızı ısık,çesitli deri hastalıklarını tedavi eder,ma

vi ışık ise bazı sinir hastalarını sakinlestirir. 

§.2. DOGRU ISIK KAYNAGININ SEC!Mt 

Işık kaynagı genellikle E 14 (minyon), 

akkor denilen ampullerle saglanır. 

E 27 (normal) dipli 

Akkor lambalar,gaz atmosferli, vakumlu (bosluklu) olmak üze

re iki çesit yapılıdır.Gaz atmosferli lambalarda argon,azot,krip-

ton. gibi gazlar yada bunların karısımları kullanılır. Genellikle 

15-25-40 wattlık lambalar vakumlu 40-60-75-100-150 ve daha yüksek 

gUçte lambalar gaz atmosferlidir.Vakumlu ampUller geç ısınır,ışık 

etkinlikleri dUsUk ve sarımsı renktedir.YUksek gUçte,akkor ampUl

lerin ise ısık etkinlikleri daha yUksek,ısık rengi beyaza yakın

• dır,fakat çok ısınırlar. 

Akkor ampUllerin,camı saydam(seffaf),buzlu ve opal(silikalı) 



olarak yapılmaktadır. Bazı durumlarda buzlu ve opal cinsleri kul-

lanılmaktadır. (Gbz kamasması ve yansımanın az olması nedeniyle} 

not'ıTıa.l lambala r· d ısı nda ampü ll et' i n şek i ll et~ i ne gbt· e buji, top, man

tar reflaktbrl0 ve renkli lambalar vardır. 

Akkor lambaların kullanılmaları sırasında ısınmaları önemli 

bir sorundur. Bu nedenle bzellikle abajurda kullanılan malzerneye 

fazla yaklastırılmamalıdır. Küçük hacimli abajur şapkaları kulla

nıldıgında ısık gücünü ve havalandırma durumunu göze almak ge-

(6) tlZI<AYA,s.20. 



! K 1 N C 1 B O L O M 

A Y D I N L A T M A E L E M A N L A R I N D A 

S E R A M 1 K K A V R A M I 

B i r i n c i K ı s ı m 

GELISIM SOREC! IC!NDE SERAM!K AYDlNLATMA GEREÇLER! 

§.1. MALZEME VE üRETtM C!NS!NE GöRE SERAM!K AYDlNLATMA 

ELEMANLARININ SINIFLANDIRILMASI 

Aydınlatma elemanlarının kullanımı ilkcaglardan bugüne böl

gesel (dolaylı) aydınlatma yapılarak saglanmaya çalısılmıstır. Bu 

3ydınlatma tUrUnde bölgelerin özel gereksinimleri nedeni ile ay

dınlıgın arttılması planlanmıstır. özel gereksinimler içinde yük

sek aydınlık düzeylerinin gerekli olması, bir yer, bir bblge yada 

bir nesnenin aydınlık ayrımıyla belirlenmesi olarak açıklanabilir 

Bu tür aydınlatma içerisinde; abajur, aplik, samdan, kandil,fener 

v.b. elemanlar gösterilebilir. 

Direkt (dolaysız) aydınlatma tUrUnde ise daha çok belli 
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nesneler ve bdlgeler dısında,tUm mekanın aydınlatılması düsünül-

müstUr. Avizeler, sokak lambaları, projektbrler v.b. bu aydınlat-

ma türleri içinde sayılabilir. 

Gi..inijm[)zdf_o.heı- iki aydınlatma tl:wünün birlikte kullanıldıgı 

göh.ildüyij gibi, ayt'l kullanım biçimle-r-iyle de kat'sılaşılmaktadıt'. 

se~·-amik -3~-,rdınlatmalat' ise bu a.ydınlatma h.'wlet'i kapsamı i-

çinde mal;:e;ne \te üı-etim cinsine goı··e, fot"m, biçim, t'enk ve dekot' 

gbrUntUleriyle digeı" aydınlatma elemanlarından ayrılabilir. 

I- KAlE)! LLEF: 

f .. andi.l bLHJÜne kadar' elde edilen vet'iler'e göt"e,aslı Latin--

ce kökenli bir kelimedir. Kelime karşılıgı ise sıvı yag fitil ko-

nularak yakılan aydınlatma kabıdır. (7) Kandil Latince karsılıgı 

olan Candela'dan,ı~ımak parlamak anlamına gelen Candere'nin db-

nüsmüs sEklidit'. (8) Latince adı ise Candel'la dıt'. (9) Kelimenin 

ku ll an ı 1 an 

kandil i:;:;E- c;slını Latınce Candela'dan almaktadır·. 

Seramik kbkenli kandilleri ise kendi aralarında ikiye a-

j'ıt·a.biliı·i;::. Bunlar-dan bir-i pismiş. kıt·mızı topı-ak kandillet", di-

geri akçini çamurundan yapılan cini camıı kandilleri 

1- ı:::ır·mı;::ı Topt'ak Kandillet' 

Bu tür kandiller iki kısımdan olusur. Biri yag koymaya 

(7) DOGm-~ t·1ehmet, "Büyük Tükc:e Sözlük",Ankat"a, 1982,s.516. 

EYüBQ;';LU İ<:='-met Zı=ki,"Ti...it-1:: Dilinin Etimoloji Sözlügü",tstanbul 
19ü8,s.18B. 

\9) 1'1A. t~.Kidd, "Latin Dictianaı·y",London and Glasgow 1985,s.44. 

(10) TOP{~LOGLU B. - f::?'ıF:At·1AN B. , "\'eni Vamus", !stanbul 1985,s.169. 
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ayr-ılan ve F:omalılat~ca "!nffudiblum"denilen hazne ile fitil konan 

ve restrum denen emzik kısmıdır. 

Kandillerin baslıca bblUmlerini asagıdaki gibi sırala

mak mümkündÜr'. (F:esim 1) 

a) Gbvde veya yagın konuldugu kısım, 

(infudibulum) 

b) Discus Cana parça,disk) 

c) 1'1at"go (kenat-·) 

d) Fitil deligi (rostrum, nasus,myxus) 

e) Kulp (Ansa Monubrium) 

l<and i 1 haznesi 

Kandil yapım teknigi; Kandiller genellikle pismiş top

raktan yapılmıs olup, çanak çbmlek yapımında kullanıldıgı gibi, 

bunlarda da kırmızı rengin tonları kullanılmıstır. l<ıt"mızı renk, 

toprak boyasıyla elde edilmektedir. Bu boyaların kalite ve tonu, 

yerel bzelliklere gbre çesitlilik gbstermektedir. 

!lk üretilen kandiller elde yapılmış olup, kaba ve 

perdahsız kursuni rektedirler.M.d. 500-300 yılları arasında, kan

kandiller çarkta yapılmıstır. Bununla birlikte, ilerleyen dbnem

lerde kandiller kalıpta yapılmaya baslanmıs, hatta üzerinde gbrU

gbrülen bezemelerde büyük tilçUlerde gelisıneler gbrUlmUştUr. Bu 

nedenle,bezemeler için çesitli aletiere ve kabartma yapılabilmesi 

için de kalıplara ve ayrı bir teknige gereksinim duyulmuştur. 

Ilerleyen teknikle, birlikte, elde yapılan kandillerin yerini in-

insan ve hayvan formunda yapılmış kandiller almıstır. 

Kalıplama tekniginde,seçilmis bir örnege gbre düzenle

nen kalıp içine hazırlanmış olan malzeme parmakla bastırılıp yer-
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E 

A 

Resim : 1 

Al GdVDE VEYA YAGIN KONULDUGU KISIM, KANDIL HAZNESI (!NFUDIBULUM) 

8) DtSCUS tANA PARCAJ 

C) MARGO CKENAR) 

DJ FtTtL DEL!GI <ROSTRUM,NASUS,MYXUS> 

E> KULP <ANSA MONUBRtUM) 
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leştit~ileı"ek, kandilleı-- elde edilmekteydi. (11) Kalıp lat", bazen 

pismiş tc:ıpı-·aktarı ba;::ende alcıdan yapılc:wak "delik" ve "fenon" de-

nen iki bdl0mden meydana gelmistir. (12) Alt bblUm kandilin gdv-

desini, diger böltim ise dekare edilmis Discus kısmını oluştLWLW. 

Canak çbmlekte oldugu gibi damgaya sonradan yada kalıp içinde,ka-

lıba islenerek yapılırdı. Daha sonra,iki kısım halinde olan par-

çalar, yasken birleştirilir ve aletlerle rbtuslanır, delik kısmı 

açılarak fırında pisirilir. (13) 

kandillerde hazne kısmı genellikle yuvarlak yassıca 

olup bazısının UstU açık ve bazısının kapalı olurdu. Bu kaplarda 

da bir veya birkaç delik bulunurdu. Her kandilde kulp olmazdı.Em-

zikleri çift olanlar da vardı. Tek emzikli yani tek fitilli olan-

lar, çift kandilliler kadar ısık vermediginden bu fitilieri ço-

galtırıı:;:.laı-, 3,4 ve hatta 20 fitilli kandillet' yapmıslaı-dır. 

Kandillerin üzerindeki sUsleme, onun ybresel yapısına 

uygun sekillerde olurdu. Hayvan seklinde yapılan kandillet~in ya-

nısıra, insan organları, ayak, kol kayık biçiminde kandil-

ler de vat-·dı. 

Bazı kandillerin kapakları üzerinde de insan tasvirle-

ri gbrUlUr. Kandillerin stislemesinde mitolojik konular ve erotik 

sahneler de resmedilmistir. Bazı kandillerde degişik sırlarnalarla 

sUslerneler yapılrnıstır. Eski Hristiyan kandillerinde de incil'e 

(11) BLUf'1t·1ER,"Techaoloqie II", s.108. 

(12) WALTEF\S H.B. ,"Gt"eek and Roman Lamps", s.XIV. 

(l3) EZEF: Semahat, "Anadolu l'-1edeniyetleı·i Müzesinden Bit, Grup l<an
dil"~fınadolu Medeniyetleı·i t·1üzesi 1987 Yıllıgı,s.102-114. 
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ait sahneler bulunur. 

Kandillerin fitili daima yukarıdaki yag tabakası üs-

tünde durur veya dokunmaması ıçin yagın üstüne şamandra denen 

alet ~onurdu. Samandra yagın üstünde durarak yag azaldıkça o-

nunla beraber alealır ve nihayet, yag bitince suya dokunarak fi-

,ı... l . 
..,ı .ı. ın suretiyle alevin sbnmesini saglardı.Bbylece kan-

dil kabının ısı sebebiyle çatlamamasını temin ederdi. (14) 

Cini Cami Kandilleri 

Günümüze kadar ulasan ama belgelerde adı geçmeyen, se-

ramik brneklerinin başında kandiller gelir. Büyük olasılıkla,yal-

nızca cami ve türbe gibi dinsel yapılarda kullanılmak üzere bzel 

sipariş niteliQinde olan bu ürünler, saray yada evlerde kullanıl-

madıgındcın, aı·-astıt'malat'a kaynak olan sat~ay mast,af deftet~Iet~ine 

geçmemistir.Cogu tas yada tugla gibi yangına dayanıklı mekanlarda 

kullanıldıkları için de,zaman içinde fazla hasar gbrmeden,varlık-

laı-"ını süt-dt.it·müslet·dit'. Benzer' cam kandillet·-irı tet~sine,bu son de-

rece zengin bezeli seramik kandiller,iç mekanlarda yeterli aydın-

latmayı saglamaz. Dolayısıyla isievsel olmaktan çok simgesel an-

lamlar tasıdıkları varsayılır. Seramik kandillerin akustik amaçla 

kullanıldıgı da sbylenir.özellikle dua okunan bblümün listünde bir 

küme olarak asılmaları sesin yankısını azaltına gibi bir isievi 

oldugunu düşLindÜt'ebilit'. (15) 

(14) KALFl:ıZADE Selda-ERTUGRUL M.A.özk.:ı.n,"Vandil ve Kandilin Motif 
Olcır.:ı.k Anadolu Tüt~k Sanatındaki !=::ullanımı üzet,ine",sanat ta
rihi ara$tırmaları dergisi,?,?,s.23-25. 

·· (15) ATASOY Nw·han- RUBY Julian,"!znik Set'amiklet~i", ıstanbul ü
niversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Gözetiminde Hazır

lanmıstır,~lexandria Press,tngiltere-1989 
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Yüzyıll.:u-ca bol malzeme ot~taya koyan "Tür~k çini" sana-

tında çesitli teknikler- kullanılmıstıt··. Bazılat~ı her-- devir~de gö-

rUlürken bazıları da belırli devirler için yenilik olmus veya ye-

K2lime anlarnıy·l.3 "çini" sdzcügü, Türkçe'de genellikle 

yapıların içinde ve dışında duvar kaplaması olarak kullanılan,pis-

mis topraktan kare ve çokgen gibi çesitli formlarda yapılan,yüze-

yi renkli y2da desenli olup,parlak ve sert,saydam bir sır tabaka-

sıyla kaplı kUı::ük boyutlu <15-30 cm) levhalara verilen addır (17) 

Ama Tüı-kleı-de geı-ek Selçuklu, geı-ek::::.e Osmanlı Dönemle-

rinde çiniden kaplar, kaseler vb. de yapılmıştır. Bu baglam için-

de,çini :::özcL::~ü.bütün gl..indelik seı-amik esyanın yapıldıgı bit' mal-

zeme adı da olmaktadır. Du Osmanlı döneminde, çini levhaya "Kasi" 

seı~amik esy·c:~::/cı. da "Evani" adı veı~iler·ek belir-tilmistir-. (18) 

A) Mavi Beyaz Cini Camii Kandilleri 

15. :·l·Y· sonu ile 16. y.y. baslaı-ına tar-ihlenen 

mavi beyaz sUslemeli kandiller çogunlugu oluşturmaktadır. Kandil-

lerin y3pılıslarında beyaz hamuruyla seffaflasmıs saglam gövde, 

köseleri daha itinalı sekil almıs kulplar daha kabarık olarak bo-

yun Uzerine çıkmıs ve yuvarlak siskin karın armudilesmistir. SUs-

lernede geometrik sekiller,helezonlar,örgü bandları,rumiler,dügilm-

ler, hatailer, kufi ve sUlüs yazılar kullanılmıstır. 16. y.y.-

(16) TUrk Sanat Tarihi Arastırma ve İncelemeleri II,tstanbul Dev
let GUzel Sanatlar Akademisi Türk Sanat Tarihi Enstitü Yayın 
lc:wı,s.74. 

(17) TUrk sanatı Tarihi Arastırma ve İncelemeleri II.s.74-103. 

(18) Sanat Tarihi Ansiklopedisi,C.4,s.769. 



(19) 

da desenler daha stilize olmus ve bu devir süslemelerinde daha 

çok natüralist çiçekler, dallar ve yapraklar kullanılmıs,kufi ya-

zılar yerini sUlüs hatta bırakmıştır. Bazen her iki hat bir arada 

l::ullanılmı-stu·. Süsleme,beyaz zemine, bazen de mavi zeminden ka·-

kazanılaı·-2.k y·::~pılmıstıt~. Süslemede,l:obalt ma··.risinin degişik ton·-

ları kullanılmıstır.Renkler sıcak ve parlaktır.1500 seneleri çi-

nilerinde renk mavi-siyaha yakındır.1515'den sonra bu koyuluk a-

çılmıstır. 1520'de ise parlak mavi haldedir.1530'dan sonra firuze 

renk sUslernede kullanılmıs,daha sonraları buna yesil renkte ek-

lenmistir--. 17. y.y.'da ise, mavi donuk kit·li bit~ tondadıt·. 1525' 

den sonra çinılere altın yaldız da sürülmüstür. Sır, genel olarak 

parlak, renksiz ince ve düzdUr.Sır kabarıklıgı ve çatlagı göt-ül-

mez .. 

Bl Cok Renkli SUslemeli Cini Cami Kandilleri 

Polikrom sUslemeli çini kandiller, armudi sekilde, 

dısarı kıvrık, kulplar yüksek ve ayaklar genellikle çok k ı sad ı t'. 

Renkler, lacivert, beyaz, yesil, firuze, erguvan, domates ve mer-

can kırmızısıdır. SUslerneyi daha çok natüralist çiçeklet· olustu-

rur.Saray parcalarında altın yaldızlarda kullanılmıştır. Rumi ge-

ometrik sekiller, tepelik motifleri bezemede yer almıstır. 

Kitabeler sülUs ve talik hatla yazılmıstır. Karigrafi çok 

dUzgündür. Slisleme ve yazı konturları kahverengi ve siyahtır. Ya-

zılat· Kw·.=m'dan alınmıs ayetlet·, hadislet' veya beyitlet~dit~. (19> 

(19) ONAL tsmcı.il,"Cini Cami Kandillet·i", Tüd:: Sanatı Tat·ihi At~as

tırma ve ıncelemeleri !!.!stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü Yayınları;2,s.75-103. 



Resim : 2 

E se rin Adı ve c ın sı 

CaÇjı 

o ı ct.:•. si...\ 
E::=.ei'H1 Taı-i ııTıo. 

( 2(J) 

Kandıl,pi smis top r ak 
F:oma d e vt' i 
8.5 cm h '.2.5 cm 
Hamuru deve tUyü olup b e y azdı r.DU z dipli 
v' 2 deliksiz L:ulpludut' . Yay t.3. ba s ında be
lıı · :::.ı z Lıi ~- iltC.:•tif v·at'dıt··.Y a Çj d e ligi yana 
k e. y ''' ı :;:. 'i; ı ı- • 
De ni=li H i erapcli s müze s i. 
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Ese rin Adı v e c i n s i 
Cagı 
tllçü ::;ü 
Ese ~~i n Tanı;T,ı 

( ::.::: 1 ) 

J::: a ndil,pi ::: mi s t op~~a k 

Roma d e vt' i 
Bo y : 8 .6 c m h 2. 5 c m 
Ha muru aç ık d e v e tUyü r e n g inde o lup,kır

m ızı a s t a r ç e kilm i s t i r.Dü z dipli,dik d e
lik kulpludu r .Yag tab l a s ın ı bir s ıra y a p 
rak motifi c e vr e l er. Yag t abl as ında c o k 
as ınmıs bır aslan ma ti f i vardı r. Ku lpt a 
c i :::Çı i s E 1 i s l E m e 1 e r' v ax d ı ı - • 
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Eserin Adı ve cinsi 
C ,;:ı,Qı 

tıl c(i.:::ıU 

E s E ı-- ı n 1 ari J. m ı 

l<andil,Di:::.mis topt'a k 
F:oma dev ı- i - He ll en i st i k d e-v' ı -- i 
Bov: 7. 7 cm h : 2.7 cm 
He-ıTıUt'U cof:: e..ç:ık de·,, e tijy·ü t'engind e ol up 
boyasızdır. Dü z dip li, di k delik kulplu
dut' . Belli olmay a n bit' figÜ t' \fa t'dıt-. Yay 

del iGj y.?. rı a !:: a y mıstıt' . 



F:es im = ·--' 

E5erin Adı ve c i n 5 i 
Cayı 

tll çÜS L\ 

E 5 e t" i n T a n ı m ı 

(23 ) 

Landi l, pişmi ş t opt~ak 

t"\o ıııa devT i 

Ha muru aç ık de v e tüyU rengind e olup k a h 
v ereng i astar çe k ilmi s tir. Düz dipl i y a
t a y ü ç g e n se k li n de , d e lik s i z c ıkıntılı 

kulbu var· dıt". Yay deliyi y a na kaymı st ıt'. 
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Cs e riG Adı ve cın 5 ı 

C agı 

UlcLı. s(_!. 

L. s e r· i il Ta ı ·, ı n 1 

l<a nd i l,pi :;,m i s top t··ak 
i:::o ma de··JT i 
Boy : 8 . 0 cm . h: 2. 9 c m. 
H e.ıııut· u ac ı!:· d eve tü yü n :=ng inde ol up kıt'
mızı boyalı dıı ·. Dü z dipli~ dil::, d e lik 
i::ulpluduı ·. Yag t abla sı nı üç s ıı"a inci 
motıf"\ ç evT e l eı·. Yag tabla s ında ikinci 
bıı· cJ:=lif ·va.ı·dıı · . f :: :_ılb•_ı_nde. çizgisel is-· 
.i. 2 Fı E :: e,.- '! öf.' · :ı ı r . 



r-.: e s im 7 

Eserin Adı ve cin s i 
Cagı 

tllcijsi..i 
Eset~ in Tanır.ıı 

ka n d i 1 , p i ş m i s top t" a k 
F:oma devt' i 
Boy: 9 cm. h: 2. 5 c m. 
HamLwu deve tuyü t-·e ngind e o lup kıt~mı z ı 

boyal ı dır. Düz dipli, g e ni s yuva rl a k 
g o '-' d e l i , d i k • d e l i. k k u 1 p 1 u d u t ' • Y a Çj t a b -
lası.nda \..iç c ıkıntı v .=ıt - dıı-. Ya y t abl as ın -

d e. u c u n-: u bıı - delık ··,-· c-xdu~. Al e v d e lig i 
o e r-, i s t i t"' ~ 



r .es i m : ·.:l 

E s e t ' i rı Ad ı · / e c i n :; i 
Cagı 

t! 1 çusl.i. 
E s et' i n Ta n ~ m ı 

f=.:a.nd il, p i sm i s topt' a k 
F\ oıTıcı. dev t- i 
Boy: 8. 0 cm. h: ~. 4 cm . 
Hamuru acik d eve tOyU r e ngind e olup b e
y azdır-. H,:cdL.a. diplidit". Yag tablası c;:u
kLwdut" . >Hev d e lig i huni se k lind edit". 



F~ es im : 9 

E serin Adı ve cin s i 

Ca·~ ı 
tllc;:üsü 
E s et' i n T.::..n ı m ı 

·. 

( ";:• --"T \ 
~ 1' 

Ka ndil,pi s mi s t o pra k 
F~om a dev ı' i 
Boy: 10 cm. h: 3 .4 cm. 
Ha muru deve tüyü r e ngind e ol u p k ırmız ı 

boyalıdır. Dü z dipl i , dik y uva r lak d e
likli l:ultıu v a t' dıt- . Va. Çj tcı.blas ı y a pt'ak 
motifivl e çevrilidir . 
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Eserin Adı ve c in s i 
Cagı 

blc:üs ü 
Eseı-~in T arıım ı 

(28) 

Kandil,pi s mi s toprak 
Ro ma -Helloni st ik De vri 
Boy: 8.6 cm. h: 3 cm. 
Hamuru deve tu~ü r enginde olup kırmı zı 
boya lıdır~. Düz dipli ve kulp s uzdLw.Ge
nis yuv .:wlak govd elidü~. Yay tablası 

d ü z cu~urdur. Yag t ablas ını çevreleyen 
se ı· it ci ı:;; ı rı d ::i y e. pı·a l:: mDtıfi ic:te i se 
d0 z ve di k cızgı mot ifi vardır.Yag de
l i Ç i f : Li C Ü 1 • 2 l E--/ d e 1 i y i g E n i Ş t i t- • 
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i~: es i m 1 1 

Cami kandili, yakla~ık 1495-1505 
Cinil i ho:;;k, ! s t.::mbul, en ·· . ..-. no:41/431 
Yük s2 klii:: 27.2 cm. (!:znik Se t-amikl e ı-i) 

Aııadola 'Oııl1elrdt*._ 
Merkez Kn 



Resım ~ 

Sokul lu 
(Cami in 

·1 .- • 
.ı. . .-... 

(3(•) 

Mehm~ t Pasa Cami i n de n kandil 
tama:nlanm a tat ' ihi 1571--::;::') 

Cinili kbsk, 1staGbul, e nv.no:41/17 
YL.d.:se f:: lif. · : 49 cm. (! z nik Seı-aiıı if.:l e ı-i) 
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r:e ~ i. fli 1:. 

L Jı~ık Caml. L;;:;n clili, Y al .: 1a::.ıi.: 1570-·75 
[:ı-i ti:::. h 1-lu se ;_tıTı, Lonrjı~ a, env.rıo: G 1983 . 14 3 
Yük s. el.:lı \ : 4::::.L;. cT .. (L:ni k Seı- amikl e ı-~i ) 
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F:e s im ; .:.4 

tbı-a;-ı ic E k itab "=li kandil. Yaklası J580-·85 
Nihal Kuyas kollek s iyonu, Davas env.no: L 
YL;; .. :=.Eklık: ~::.ı ., ~. ,=(rı~ tl;:~nı~:: S=ı-arrııklt:r·j) 



Pe s im 

Ca mi kandil, ya kl aşı k 1580 s iyah-beyaz 
• Calou st e Gulbenkiar Foundation Museum, 

Li zon, env. no: 196 <t znik Set~ ~uııikl e ı·-·i) 

Yük seklik~ :29. 5 cm. Cap: 18.5 c m. 
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Ee s im ~ i6 

Cami kandilı, yakla~ık · 1580 
Bt' iti ~h i"iu~e;_; m, Lond~-ç:,, E ll"v'.nc:;: f3.1S"'83. 12'2 
YUks Eklik: 44 c m. 
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F\es i m 18 
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II- SAMDANLAR 

Aydınlatmada, içine mum yerlestirilen,destek olarak ta

nımlanır. Samdan;genellikle altın, gUmUs, pirinç, bakır gibi roa

denierden yapılırdı.Toprak, fayans, fildisi ve agaçtan olanları 

da vardır. Bazılarına birtek, bazılarına birden fazla mum dikilip 

yakılırdı. Boyları 20 cm ile birkaç metre arasında degisirdi. 0-

çe:;;itli motiflet~le islenir, ayetler yazılırdı. Cami ve 

tekkelere vakfedilenlere vakfın adı yazılırdı. Başlıca çeşitleri 

sunlardır;el samdanı,ayaklı samdan,toprak samdan,gUmUs samdan,pi

rinç samdan, duvar samdanı,kollu samdan,kulplu samdan,uzun samdan 

dokuz kollu samdan <musevi samdanı).Ozellikle bUyUk camilerde,sa

ray ve konaklarda kullanılan samdanların sanat degeri tasıyanları 

vat~dı. (20) 

1- (arkta Sekiilendirilen Samdanlar 

M.ö. II. bin yılında maden kUltUrUyle beraber,çbmlekçi 

çarkı kullanılmaga baslanmıs, sırlı ve sırsız iki çeşit çömlek bu 

çarklarda degişik form ve Uslupta Uretilmistir. 

Sırlı çömlek tiretiminde oldugu gibi toprak samdan,Ure-

timinde de aynı teknik ve tiretim şekli kullanılmaktadır. Istenen 

pekisıneyi saglaması için önceden yogurulan hamur, çarkta istenen 

formda sekillendirilir. Eger forma kulp takılacaksa,bu işlemlerden 

olarak hazırlanmış kulplar,saplar v.b. biraz bulamaç 

hamurla form kurumaya yüztutarken <Deri sertliginde) yapıstırı

lı~.üzerine yapılacak sUs ( bezeme)toprak boyalı astar ile ~kıtma 

yöntemi kullanılarak deri sertliginde yapılır. tki asamalı pisi-

rrimden (biskUvi ve sırlı) sonra kullanıma sunulur. 

(20) ATASOY - RABY,s.47-48. 
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Samdanlaı~ şekil olat~ak,üstte mum konulacak bit~ hazne ve 

altta erimis mumun akacagı,genellikle üst hazneye baglı,geniş ça-

nak kısmı bulunur. Geleneksel Selçuklu ve Osmanlı şamdanlat~ında 

oldugu gibi çogu zaman, alt hazne ve üst 

bir parçada olusturulmustur. 

hazne, aynı yer-de tek 

Can biçimde,kaidesi olan seramik samdanlarda,günUmUze az 

sayıda ulasan tznik seramiklerindendir.Biçim açısından,klasik ts

lam madeni samdanlarının,Osmanlı brneklerinden kaynaklanmış olma

sından btürü,btitünüyle O~manlı'ya bzgüdür.Cami ve türbelerde bulu 

nan çogu büyük boyutlu madeni samdanların tersine hepsi küçüktür. 

Dolayısıyla evlerde kullanılmış oldukları varsayılır. Din dışı a

maçlarla kullanıldıgı, 1582'de çini tüccarları lancasının saraya 

sunduyu a~-maganlat-· at~asında bit· tanede"tepsili samdan" olmasındc:ı.n 

da aniasılı t·. 

Aslında metal,malzeme olarak samdanlar için daha uygundur 

Güntimüze ulasan seramik samdanların hemen hepsinde işievle biçim 

arasıdaki iliskinin tam olarak çbzülmemis oldugu gbrülür. Yapılan 

arastırmalarda,çarkta samdan üretimi halen,Bilecik'e baglı Pazar

yeri/Kınık kbyünde ve Canakkale seramik atblyelerinde,Avanos se

t•amik atbl:yelet-·inde yapılmaktadır. (21) 

2- Alçı Kalıpta üretilen Seramik ve Porselen Samdanlar 

Alçı model;Tasarlanan ve teknik resmi çizilen bir seramik 

formunun alçı ile islenmesine model den i ı~. Model sekillendit~me 

tekniklerini ise Uç kısımda gbstermek mümkündür. 

<21) "Samdanlat·", t1EYDAN LARAUSSE, C. 11, ?, s. 714. 
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a) Modeli Elde Sekillendirme 

Temel sekill~ndirme ybntemlerinden biridir. Basit el 

gereçlerıyle ( sistı·e, ıskarpela,demir testeresi,bıçak,demir rende 

v.b.) çalısılarak alçı,istenen formda sekillendirilir. Genellikle 

kUp, dikdörtgenler prizması, çok kbseli ve serbest hareketleri i

çeren formlar için geçerlidir. 

b) Sablonla Sekillendirme 

!stenen kesitte kesilen ve kesitin bir yUzUnUn 45°yon

tulmasıyla olusan,yumusak alçı Uzerinde hareket ettirerek alçıya 

biçimveren sablonlardır. SUrekli olmayan sekillendirmelerde; ayna 

çerçevesi, kartonpiyer, tavan kenar bordUrleri gibi tek ydnde çe-

kilerek sekiilendirilen elemanların yapımında hızlı ve saglıklı 

bir ybntemdir. 

c) Alçı Tornasında Sekillendirme ve Model Yapımı 

Alçı tornası;mekanik hareketli,dikey dönUslü,model ve 

kalıp yapımında sıkça kullanılan bir gereçtir. Tornada alçı dökU

mU, istenen çap ve yUkseklikte kesilmiş çinko,saç ve plastik lev

halardan yapılır. Rbtus ve merkeze getirme isiemleri için çap ve 

yükseklik 2-3 cm fazla tutulur. Hazırlanan alçı döküldükten sonra 

torna bıçaklarıyla (ahsap saplı çelik bıçaklar) 

sekillendirilir. 

istenen formda 

Yukarıda anlatılan,model yapım yöntemlerinden istenen 

samdan formuna (tasarımına) en uygun olanı seçilerek, model ha-

zırlanır. Hazırlanan model üzerinde dUstintilen rölyef ve isierneler 

yine bu model üzerinde blçUlü olarak islenir ve kalıp alma isie

mine hazırlanır. 

Kalıp alma yöntemleri içinde en uygun olanı seçilerek 
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Basit ve ters konik modeller için uygulanan kalıp 

alma ydntemle:'idit'. th-negin;yar·ım h.ü-e biçimli bit~ modelin kalıbı 

tek parçada alınabilir.Tek parça kalıp alma isiemi elde veya tor-

nada uygula~abilir. 

B) Cek F',:ı..ı'ça.l ı Kal ıplaı-

Serbest ve degisken hareketleri içeren modellerde 

ku.llanıl.:<i'. !ç tılıh~y yada dıs bi..d::ey olan bu han::!ketlet',alçı tot-na-

sında sel~illendırilen modelllerde yatay hareketler(paralel) olus-

tLwduk l <H' ı için,serbest sekillendirme hareketlerinden daha kolay 

k o. lı plan ı t""'l at"" .. 

C) Biblo (Opeı-·asyon.> !:~2.lıplat' 

Detay ve degisken hareketlerin yogun oldugu, insan 

figlwlet·i ile rdlyef dekorlu kullanma esyası seramik 

fot'm 1 aı-- ı nda uygul an ı ı-. 

Yaptıgımız modelin kalıp alma asamasında,yukarıda 

anlatılan yöntemlerden en uygun olanı seçilerek uygulanır. Kalıp-

lama asaması biten formun, dbktimti yapılır ve sırlandıktan sonra 

dekorlanarak kullanıma sunulur. (221 

C22) tın:::EN Et-sun,"Endüstt'iyel Ser-amik'te Alçı Sekillendit~me 

Teknikler--i" , Doktot·a Tezi, ıstanbul 1977. 
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F~es i in 19 

Samdan, y a kl asık 1560 
A·:;hmalean t·1u '::'-Eum, O;:foı ' d, en\r.no: X.3276 
Yük sekli k : 19 cm. 
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III- FENERLER 

Fener kelime anlamı olarak, saydam bir maddeden yapılmıs 

veya bbyle bir maddeyle donatılmıs,içinde ısık kaynagı bulunan ku-

Eski çaglaı-dan bet"i ve bzellikle, Roma askeı~Iet~i taı~afın-

dan aydınlcı.tm.:ı. aı-acı olaı·ak kullanılan feneı~, aynı zamanda bit--

li..iks e::;;ys.sı ds. olmushw. Oı-taçagda, 1-=:tmbalaı·ın saydam çeperleri, 

boynuz, tUl ve yaglı oarsbmen kagıdındandı. Ancak gelisen tek-

noloji ile biı·likte saydam malzeme çesitliligi daha da arttı.Cam, 

mika gibi üt·ünlE·t· kullanılmaya baslandı. dncelet~i gecelet'i evlet~ 

arasında gidis gelisierde yol aydınlatma aracı olarak kullanılan 

fenerler daha sonra bazı ulasım araçlarına da monte edilerek ay-

nı amaçla kullanıldılat'. Faytonlat·, tt·anvaylat·, tt--enler v.b. 'de 

oldugu gibi. 

Seramik fenerler,genel anlamda cami lambası olarak kulla-

nılmaktaydı. (F~esim 21) ·zamanla,fenet·let· yet•let•ini, avizelet·e,flü-

orasan lambalarına, apliklere, abajurlara bırakmıslardır. Günü-

mUzde artık hiç kullanılmayan fenerler, antika müzayedelerinde 

satılan degerli bir sUs eşyası olarak kullanılmıslardır. 

"Fenet·let·", MEYDAN LARAUSSE,C.4,?.s.586. 
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Resim : .=1 

Fener-Cami Lambası Kobalt mavisiyle 
bezenmiş, seffaf, alkali sır Uzerine 
modern yansımalı sırlı dekorlu, Suriye, 
Rokko dbnemine ait, 12. yy. sonu, 13. yy. 
başı 23.5 cm. y0ks. New York (91.1.138) 
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IV- ABAJUELAR 

Bir lambanrn ısıgını belli bir noktaya ydneltmeye ya da 

yumusatarak,yaymaya yarayan Uzeri siperlikli aygıt olarak tanım-

Lambanın abajurla donatılmaya baslanması Avt~upa 'da 17. 

t-·.::ı.stla.ı·. istenilen ısıga göre, abajur ışık geçirmez <Kalın 

kagıt, metal) yada yarı saydam olabilir. (Cam,porselen,kumas,ha-

sıı") Aba.jut·un biçimi ve mal;::emesi modaya baglı olat~ak gel i st i. 

ı c;;. y. y. op.::ı.l inderı yat·ı h.it··esel abajuı'let··, 1900'de tavan askı-

sı baku·· aba.;uı··J.e~', 1930'lu yıllaı-da yuvar·lak lambalara takılan 

koni bicimirıcle a.baju.ı-let·, 1950'li yıllar"da silindir biçiminde a-

bajurler yapıldı. Cagdas ısıklandırma gereçlerinin geometrik se-

killerde olusu, pleksiglaston, kalıba dbkUlmUs plastikten, lake 

sactan, seı·amikten,princten v.b. abajurlerin yapımına olanak ver-

di. AbaJu~ler elektrik bulunmadan bnce bilindigi gibi kandillerle 

bölgelik aydınlatmaya hizmet vermislerdir. Kandiller Uzerinde pa-

rafin mumu, yag yakılarak aydınlatma. saglanmıstır. 

1.7. y.y. 'dan scıwa lambanın sapkayla (abajuı~-

le) donatılmaya baslandıgını gbrUrU;::. Bunda bUyUk etken ısık gU-

etinden daha fazla yararlanmak ve kısıtlı olan ısık enerjisini da-

ha verimli bir duruma getirerek abajurun olanaklar~ndan yararla-

nılmaya c:alısılmıstır. 

Endüstri devrimiyle birlikte 19. y.y. ·ıardan, seramik a-

yaklı abajurler daha fazla kullanım alanı bulmaya basladı.Zamanın 

<24) Cam t·1esut T. , "Set··amik Tasıyıcılıgı Aydınla.tma Elemanl.:.wı", 
T.C. Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstittisil Seramik 
Bilim Dalı Lisans üstU Bitirme Tezi,tstanbul 1988,s.12. 
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modasına uygun olarak çok sembolik formlarda seramik ayaklı 

ve biçimde abajurler yapıldı. 1950-60"lı yıllardan sonra çagdas 

ışıklandırma gereçlerinin daha modernlesmesiyle, seramik formlar

da da büyük bit' yenilik göt'üldü. Bu ilet'leme geomett~ik sekillet~in 

doGru kullanılması ve çeşitliligi ile iyice belirginlesti. Bazı 

fot-·m 1 e:n~a da insan ve hayvan figürleri eklenerek daha artistik 

abajurlerin yapımı saglandı. Seramik kaideli abajur üretiminde 

V)"gula.nan islem sır-·a.sı samdanlat'da oldugu gibidit'. Dekot~lama sis

temleri de aynı özellikleri tasıyan seramik aydınlatma elemanla

rında su dekorlama yöntemleri uygulanabilir; 

1- FIRCA DEKORLARI 

El dekot-laTının usta yapımcılat-·ı tarafından beceriyle 

kullanılan bu uygulama tarzında;fırçalar'ın cins ve boyutları ile 

yapılacak dekara göre, seçilen degisik boyaların bilesimierine 

baglı etkenler,dekorun son görünümünü etkileyen önemli birer öge

d i ı-. 

Fırça dekorların bütünlügti,genellikle arka arkaya konu

lan fırça vurgularıyla tanımlanır.Bu vurguların sonradan yapıla

cak bir takım düzeltmeler yol açmayacak sekilde temiz, titiz ve 

ustalıkla yapılması gerekir. Fırça dekorlarında,sır-üstti ve sır

altı boyaları kullanılır. 

2- SONGER DEKORLARI 

Cesitli seramik boyalarıyla,sır-altı ve sır-üstü sünger 

dekorları yapımında kullanılacak boya,önceden iyice ezilmis ola-

t"ak kauçuk bir merdaneyle,ince tabaka halinde,cam palet üstüne 

yayılır. Sonra,boyaya bastırılan motifli süngerle,parçalar üstüne 

dekor baskısı yapılır. 
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Genellikle, pismis toprak ve fayans eşyanın stislenmesi 

amacıyla cok kullanılan bu,sade ve basit dekorlama ydntemiyle,ay

nı renkte boyaların birbiri ardınca Ust,Uste basılmasıyla çeşit

li renklerle gdz alıcı dekorlar hazırlanabilir. 

3- STAMPA <MüHüR) DEKORLARI 

dzellikle,fayans ve porselen eşyanın yapım harcamaları 

bakımından, seı·i halde tiretilrnek istenilen dekorlamalarında çok 

kullanılır. Bu is için,bUro tipi kauçuk, stampalara benzeyen de-

kot· tamponla;·ı kullanılu-·. 

Hamur pisirimleri yapılmış sırsız parçalar tistUnde ol

dugu gibi, sırlı parçalar UstUnde de uygulamalar yapılır. Bu tür 

stampaların esası,kUkUrtle işlemis kauçuk bir banttır. 

4- PARAF!N DEKORLARI 

Parça y0zeyi parafin ile tUmUyle drtUldUgU gibi, serbest 

lekelerle veya basit motifler halinde de uygulanabilir.Bu durum

da· su-·i.::oTıa nonnal olc:wak yapııu~. Dekor-·un kapladıgı kesimlet~deki 

sır tabakası, parafinli dekeriara dzgU kaynamalı, ayrısık bir gd

rUnUm alır.Oteki kesimlerdeki sır ise hamur üstUndeki normal hal

de gel isü--. 

5- DEGERL! MADENLERLE YAPILAN ZENGIN DEKORLAR 

a- Altın dekorları 

b- Parlak gUmUs platin dekorları 

c- LUster dekorları 

6- MEKANIK DEKORASYON YöNTEMLER! 

a- Pistole dekorları 
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b·- Angob püskUrtmesi 

~- Sır-UstU boya püskUrtmesi 

E·- ı:::alerrı pistale dekot'lar·ı <.'25) 

Sei-c:;;Tıik aydınls.tma eleıTıanl2.ı-ının tüm dekoı-lama isleminde, 

yuk-.:ı.ı-ıda . .::.nlatılan del.oı- çesitleı·inden biı-i veya biı-kaçı ile is-

te n e n s. Li. s 1 e m e •;ı e n:;: e k l e s t i ı-· i ı i ı-· • 

OUnUrrıüzde,hala kullanılan abajurler genellikle ev deka-

ı-asy·onunu.;ı önemli bit-· pan:;:asıdu-. 

u;:;)CILIZOCLU AYTPı Ti..llin, "fopı·a; .. Sanatlar-ında Dekm-a.tif Uygulama" 
Yük""ck Lisans Tezi,_t-1imaı- Sinan üniveı-·sitesi, 1976, ıstanbul. 
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F:esim : '.:::4 

Figi.."wc:d; i f Ab.::ı. JLW 
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ı-1i ne =. iz Rüy a Aba j u ı' 
Klasi k moti f l e r se rbe s t ol a rak 
5ır- alt ı el il e çalı s ılmıstır. 

·/üio: =.ei:: li k \/E ccıp 

S0merb a nk Yıldız 
(mm) 
r'. . .,., ı n ı 

500;~ 300 

ve F'or-· :::.e l e n 



F:.esi m ..::. '~ 

Adı 
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Mineli Me ht&p Ab a jur 
Sır 0 s t~ serbest 
YLd:sef:: lik v e cap 
ed il m i ş) 

d esenler el i l e c alı smı stır. 

(mm) 270x170 <Si s e siz olarak monte 

Süme rb a nk Yıldı z Cini ve Por se l e n 



F~ esiıT1 

Adı 

Ac;:: ı k laıTıa 
dL c;::ü 
l..k e t i m 

?.7 

r·1i;-;el i Ak3TSU Abajut' 
Seı-best de:::.enle t' e l i le :::.ıt'- ü stl.i. olc.H'ak c;::alısmıstır--. 

\'Li.l::::ıel::l ik \iE c;::ap (mm) 350;;180 (t-1onte edilmiş takımın) 
SCüneı·-tıank Yıldız Cini ve F·oı-·sel en 
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V- AViZELER 

Ta\ie.na 2.. s ı ı a n s ü s lü aydı.nlatma aracı ol a r a k t anıml anır. 

C(3.iiti..~<ilise \/.b .. tLly-·Ltk ~/apılat-·d.3,d a.ha. Once kLtll anıl an top 

kandill e~inin yer i ni sonradan avizeler aldı.!lk z ama nl a r mum, s on -

ra h avayazı avizeleri kullanılıyordu. Ele k trik bulundukt a n sonı~ a 

a viz e ler e d e ampuller ta~ıldı. Avi z elerin.p irinç,tunç , a g a ç,porse-

lsn g ib i çesif.li malzemeden yap ılanla r ı v a rdı. Boh e my a kri s t a li, 

\/enedif:: ca i:ı lar-ı., bal::ıı-, y.::<.l d ı z lı tah ta \te poı-· s e l enin b a zen 

a.:::-·Tı bazen bit-aı - ada kullanıldıgıda oluyoı-du. İ s t anbul'da Cesmi -

Bi..i.J. bij l den ., .. .. 
yaoıımıs ve ıaıe, k.a t'3n f i l, gü.l gibi çi ç.e k mo t i f l e ı- i yl e 

s ü s 1 en mis z.s:ı--· if k o ı l u 2 \·' i z e 1 e ı ·- mod.a o 1 mu s tu ı- 17. - 18 . - 19 . 

yy'l a rl.O dbn emlerde Fran s 2 Behomy2 ve Venedik't e n g e tir i l e n cam-

l2.t' Türk zev k i il E gbı-e i :;; leniı-·di. Top k apı Sat- ayında Fı-·an sa' d an 

17. y.y. avizes i v c:n--dıı- . ( 26 ) 

Dug~n y2lnızca !stanbul Yıldı z Pors elen Fabı- ik 3s ı 

fınd2n (we t ilen a·v"izeleı-in p3z<:w'ı Sudi Arabi s t an'dır. Güllil a-

vıze ol2r2 k adl3ndıı- ıl3n bu a vized ek i güller (porse l e n) e lde t e k 

tek :'-::ı.pılıp , oi ~. iı- ilip, boyanıp monte edilmektediı-. 

\ 26 ) "Avi z elet- ", t-1eydan LAHAUSSE,c.2, ·-::· ,s.885. 
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Resim : 

(Gaz Yaçlıl Porse l e n Av ize 
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1 sp ari :---.:.J l 'l u ffHJ ----ak i-' o i- sel en. 
176.?_-- ... 5 F'c· r··:::-.:?l~r. c:;d.3dan bit- bblLüıı. 

i'-iodel üL.~::-;seop~ Gicc . !Jd a da bit' c ok gü ze l figüı- v a ı'dıt' . 
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Re si m 30 

GUllU Aviz e (Yıldız Por s e l e n) 
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V I····· {\PL t.I<LER 

Duvi:H'i\ tak.tlan ve genellikle ta·,·an lambasını b:urıamlayan veya 

onun bir parçası olan, cesitli biçimde, cesitli malzemeyle yapı-

lan L:tmbadıt'. (daha çok çift olat"ak kullanılır·') (27) 

Hesim : :2'·1 

,r ,. 

·, .] 

(27> "Aplikler", Meydan LARAUSSE,c.I.?,s.594. 
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§.2. SERAMIK AYDlNLATMA ELEMANLARININ üRETIMDE TASARlM OLGUSU 

I- SERAMIK AYDlNLATMA ELEMANLARlNDA ESTETIK DESERLERIN 

ALGlLAMAYA KATKlSI 

Bizlere sunulan UrUnUn algılanmasında fizik ve fizyolojik 

sınırlarımızı etkileyen kosullardan baska, UrUnUn bildiriselligi

ni artıran bir kavrarnda ''estetik deger" dir. 

1- Yüzey Degerieri 

Yüzeyin yapısının, seramik UrUnlerinin görsel etkinli

gi üzerinde bUyük etkisi vardır. Genellikle kullanılan sırlı mal

zerneye de baglı olarak yüzey, temizlik, sıcaklık, sogukluk, yeni

lik v.b. izlenimleri çagrıstırabilir. Degisik yüzey degerierine 

sahip olan aynı biçim, degisik bilgiler verebilir. Celik, bronz, 

tahta, cam, seramik, plastik v.b. malzemeler ve tekstil yüzeyler 

genellikle sıcak, rahat yada hafif bir izienim yaratırken, belli 

metal, sırlı seramik, cam yüzeyler soguk ve agır bir etki yarata

bilirler. Ayrıca yüzeylerin etkisi bunların parlak, düz, mat, pU

rtizlti, iç bUkey, dıs bUkey olmalarına göre de degisebilirler. 

L- Renk Degerieri 

Yüzeyin etkisine ve Urün bildirisimini yönlendiren b

nemli ögelerden biri de renktir.Renk etkilerini çogu kez psikolo

jik tepkilere baglı oldugu sbylenmektedir.Gerçekte çok genis kap

samlı olan renk konusunun burada ancak ana ilkelerine deginecegiz 

Tahminlere gdre insan gbzU yaklasık olarak 500.000 

renk tonu arasında ayırım yapabilmektedir.Bu durum seramik ürünle 
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re dogru rengi verebilmenin, islev açısından do~ru renklendirme-

nin ve cevremizi renklerin yardımıyla uyarıcı ve bilgi iletici 

biçimde dUzenlemenin olanaklılıgını ve dnemini ortaya koymaktadır 

Seı~amik endüstt-i ta.saı·~ımı üı--i..lnlet-·inde t~enk het, zaman ürünün is-

levsel ve dUsUnsel amacına iliskin çagırısımlara yol açar. Kulla-

nım araciarında renk, teknik isievin dayanıklılıgın brnegin, kir-

lenmeden korunmanın yanısıra su açıdan da etkilidir. 

Renk UrUnün anlam ve amacına iliskin bilgilerin ve çagrısım-

ların tasıyıcısı olabilir. Bu malzemenin kendi rengi açısından 

oldugu gibi sonradan uygulanan renk açısından da geçerlidir. 

Renkli yüzeyler (sırlı seramiktel gelen ısıgı, bütün dalga 

boyları icin esit oranlarda yansıtma yada geçirme yetisine sahip 

degillerdir. örnegin: kırmızı renkle sırlanmış bir seramik yüzeyi 

kırmızı ısın geçirmeyen bir ısıkla aydınlattıgımız zaman bu yüze-

yi kesinlikle i::ınrıızı gör-·emeyiz. (28) 

II- SERAM!K AYDlNLATMA ELEMANLARININ TASARIMINDA GöRSEL 

ALGlLAMANIN !SLEVLER! 

Islev (fonksiyon) deyiminin kullanımıyla insan icin nesnel 

çevrenin anlamı daha iyi anlasılabilir. Kullanıcının ilişkide ol-

dugu endüstri ürününe en önemli bakıs açısı, kullanımı sıt,asında 

anıasılan ve get~eksinmelet~in kat·sılanmasına imkan saglayan üt,ünün 

işlevlerı açısındandır. 

Endüstri tasarımcısı bir nesneyi biçimlendirirken onun iş-

(28) ERi1{iN !lhan, "Endüstt,i Tasat-·ımında Kullanıcı-At,aç 

Açısından Gdt,sel Bildirisim", !stanbul Devlet Güzel 
Akademisi Yayın No:84,s.100-106-120-127. 

t ı i sk i ı et~ i 
Sanat la.r 
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levierini de belirlemek durumundadır. Pratik islev nesneyle kul

lanıcı arasındaki bedensel-organik, fizyolojik etkilere dayanmak

tadır. Denilebilir ki UrUnUn pratik isievleri kullanıcının bUtUn 

fizyolojik göı-·Li? açılcu~idıt~. 

2. Estetik !slev 

Endüstri tasarımlarının gbrsel, dokunsa!, isitsel gibi algı

sal kullanımı ise tasarımın estetik isieviyle ortaya konulabilir. 

Kullanım sUresi içinde bUtUn duyumların aktif oldu~u bilinmekte

dir. Bunun aksine tek boyutlu algılamalar ise çok ender olabil

mektedir. Bu nedenle endüstri tasarımlarının biçimlendirilmesinde 

kullanıcının çok ybnlU algılama süreci içinde duyumsal 

gereksinimi de yer almaktadır. 

3. Sembolik tslev 

kullanım 

Eger bir nesnenin görsel yolla algılanması sırasında anlık 

(zihin) geçmis deney ve kavrarnlara iliskin bir uyarı al ıyot~sa, 

bildirisimin sembolik isievinden sbz edebiliriz. Buna gbre deni-

lebilirki tasarım UrUnlerinin sembolik isievi psikolojik, 

ve anlıksal ögelerin birlikteligi ve bunların görsel 

tilmesiyle saglanabilir. 

yolla 

sosyal 

ile-

Bir sembol herhangi bir seyin yerini tutan isarettir. Sembol 

yoluyla bildirisim ancak, gerçek nesne yada kavramın insan anlı

gında yerlesik sembolüyle gerceklesebilir. 

GUnUmUzde de kullanılan ve üretilen nesnenin görsel etkisi 

geçmis bir sanat ve kUltUr donemiyle iliski kunrıamı z ı saglaması 

açısından sembolik bir bildirisim olgusu taşımaktadır. 



1 1=~ ı n c i L ı s ı m 

S E R {':; n 1 i< A Y D I N L A T M A E L E M A N L A R I N I N 

U Y G U L A M A S I 

Uygulam~da ~lasi~ formda ve ajuı~ tekniginde bir aydınlatma 

takiır.ı olu.~tı__;ı-= .. ılm.::ı.sı düsı:._i.rıülmüs ve tasaı·ım get'çeklestit~ilmiştir. 

Ama,ç a.j u;- t d:r i g i n i uyçıu Lun ad::; UlOO "'C ye çı k ıl cJ ıg ı ve deformas

y·c,nu çok yi __ .:t:s.-;:·k ol2:.n ::>eı~t po~-=:;elen 'de denenm~si ve yine renklen

d3ı-rnede ·:c·r·i_ı_\!.:l::ı kaı·:;:ıla.:;;ılan so:::rt poı·selende camLlt'UI1 ve sırın 

U:;ç.u.J 2mi:<:,;.=ı. geçilmeden önce :,-·ap ıl an at-astı ı·malarda ajut' tek

r":i•;•i<dn d:::ıh.:;. r::c:·k S;:dçuklL~ çini 'ie set·amik sanatında kullanıldıgı

nı ··/e ye:;i;., ıT:a.·ı, pc:tlıcan mot'U~ fiı-u:ze gibi t-enklet•in bu sanata 

h.:ı.kim oldugunu göı·dük. Bu aı··astınna ısıyında uygulanacak desenin 

Selçul(lu cini ve seramik deseni olması ayrıca yukarıda anlatılan 

renklerden en az birini içermesi 

deneyiere ge~ilmistir. 

düşünülerek porselen üzerinde 

Seı·t poı·selerı geneli i kle kap·-ka.cak ve elektt~o porselen ü-

rUnlerinin Uretimind2 kullanılmaktadır. BUyük oranda kaolin, ku-

~vartz ve feld~pat içeren bünyenin oldukça beyaz ve seffaf olması 

istenmektedir·. ~amul bisktivi pisirimi 980 oc dolayındadır. Sırlı 
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pişirimi ise 1400 oc dolayındadır. Pisirim tUnel fırınlarda kaset 

ve raflarda yapılmaktadır. 

Tasarı~ı tamamlanan aydınlatma gr0bunun her parçasının tek-

nik resim~2ri çizilmiştir ve model yapımına geçilmiştir. Ancak 

porselen b0nyenin bUyük parçalarda çbkmeye daha elverişli oldu~u 

dij_şL!nüleı-<::'L bit-çok pi:i.r-ça ayt-ı ayı-ı yap_ı.lıp pisit-meden sonra ek-

1 en me= i d[.;ş.Unii l mü ş ti..it'. Du düşünce çeı-çevesinde pat~çalat' teknik 

n:::·snH=: b~J-~l;_ ı·.c:.ıın.:u--a.k sekillendir-ilmis, t'Ölyefler işlenmis ve ka

lıp parçalar ı tamamlanmıştır. önceden hazırlanan çamur ve sır ile 

önce dcd:\..içn :::m< t-a. s ıı-1 arna as2.ma ı aı-ı ger-·çek 1 eş t i, .. i 1 m i st it'. 

Camı.u·d;:. 1':::5 ı::g'lık biı- çamuı-a 125 gı- Co8 <kobalt oksit) ka

tılmıs ve maviye boyanmıstır. Sırda ise ~O gr MnO <Mangan oksit>, 

l~· gı- ı::ut.::.lt ~!!::;it <CeıQ), 15 gı- Demiı- Oksit <Fe2 03), 10 gr Bakır 

Oksit (CuD) ve 30 gı- ([>-2 03) Kt-orn Oksit H> l<g'lık hazıt' sıra ka-

tılm.ış.tıt~"l 

Uyg~ılama ~onucunda deformasyonu en aza indirilmesi için ka

s-et at'ale..r'ındo.=t pi:;:.iı'im y·apılmasırıa kat'!;:ln yine de defot~masyona 

rastlan~ıştır. Renkler istenen renklere yakın ve tamdır. Sonuçta 

abajur, aplik, gaz lambası, avize'den olusan aydınlatma grubu o-

1 us tut·u 1 mustuı~. 
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U ç u n c u V , ... ı s ı m 

:::ı E r:· Pı t-1 1 f::: A Y D I N L A T 1·1 A E L E t-1 A N L A R I N I N 

f:: U L L A 1,1 I L A B 1 L 1 R L ! G ! 

§ .1. CAGDAB SERAMIK AYDINLATMALAR. 

Serami k insanla dogup, insanl a geli s ip, bugünkü konumun.a u -

lasmıstır. R2 s i~ ve mimariyi de için e alan s eramik teknoloji s iyle 

t:ıir~likte h);p co::;kusunu aksettit' mi s tiı~. Dayada bulunan tüm metaı~-

S.:.<.nayi clP ·.Ti rr, in cl;::;n soın-a teknolojinin d e vı'eye git·me s i, maki -

nalaşmayı da berabeı·ind e getirmistir. Bu da el e me gi olan çoyu 

sanat Üt'Li.nl.:~ı-inin günc el ligini k2.ybettiı··mi s tit··. Dolayı s ı il e Üt'e-

til en i...it·-ürd en:! e meta l, ay u~ lı yı n ı koymus tı_w. Daha bnce ür e t i l e n 

metal ürünler y eni bovutlar ka z anaı'ak günümüze kadar ul aşm ıştır . 

Bugün konu o l cı.ı·ak üz et· i nde dı_wdugumuz " a y d ı n la tma. I aı--da" e n mod e t· n 

haliyle yeı· ini korumakt adır. Günümü zde r eas tolu h alojen ı s ık k ay-

naklarının kullanımıyla oldukç a L~. sa ı-r·uf lu aydınlatmal ar yap ıl -

f!l ı~- t ı ı--. 

Tascı.ı·larıdn ay· dınlatmal c:ii·da yeni ış ık kaynaklarınd an da ya-

r·- aı· ı anıl.s. ı-.::>1:: , ic mekan dekoı·2 syonu için de, esteti k v e i siev se l 
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cizgii t:T e d e ı-· as tlama.k mümkündi._it- . 

F~enk ve do! .. unun 2Qıı-· lıklı kull a.nıld ıgı a.ydınl a tmal a ı-ın yanı s ı r~a 

f Ü:J ~u-at i f ay d ı n L:ı. tma 1 at~ a. da b n e m ve ı-· i l m i ş t i ı· . 

ca m , s e ı · am i k , p i ı· i n ç , ta ht a , aleminyum, 

bez, deri, kagıt v.b. ma lzemel e r ayırım yapmak s ızın tek v eya bir-

likte kull3nılarak birçok tasarım yapılm ıştı r. 
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F:t= si m : 37 

.J a l e Yıl ııı a b.:3. ·s a.r-- S e t-aıTıi kl e t-i Yonte;nl e t' i 
".;ydınl a tmal 2x (La mbalat- ) ". 
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P e s im 

A~acı 

Mi neli çini,demir,sUnger·,tahta v e pl asti k . 
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Resim : 39 

Emayeli ve boyanmı 3 C40x30) Bio Lamp 1985. 
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§.2. AYDINLATMA PROBLEMLER! 

UJl::<"mizd? yapılr.ı3.kt.3. olan se;·arrıik aydınlatma elemanlat~ı bü-

duylar"dc;k:i Efi büyL'tk 50i'Un ozellikle aba_jurl.owda taşıcıyla baylan

tlnın kurlılacagı dibin, 3-4 yivden ibaret bir tij bosluguna sahip 

Dlu~u. ::;pı-amık te.sıy·ıcı::;ıyla saglc;ıTı bir' bir--liktelik yapılamamak-

t.:3dıı-. G2nel.likle ülkemizde yapılan d;_ıyL.:w, abajLwlet' için degil 

sc:u-kma L:ı.mb::ı.l=·ı· iı::ırı dlisLirıülmüştt_ü-. Olumsuz dut'umun bit" vida yiv

}et"iniıı dt:· a;: olusu, set'amiÇiin de heı" z=ı.ma.n kır-ılgan olabilecegi·-

rıi oöz ör;;_ine .::;L:<.ca.k oluı·s::ık büyük bir- tehlikenin de beı'abet'inde 

i mala tç ı lı:w ı 

saÇilavan baglantı elemanını 

Biı· cli.ı;Jt:?ı- ::;oı-urı d.::ı seı·amik tasıyıcı üzet"ine monte edilecek 

şapkanın ıTıDf"ıt2 .. ildıt·. {\bcıjı_ı.ı-un montajı yerıellikle duya yapılmakta

dıı--. Du)-' i..i::er-indeki t'ondela ile du\r cı.t"asına. sıkıstu~ııan abajut'un 

mt:Tke;::i_nj_ ulustur'an kısmın tutturulmasıyla çdzümlenmektedir. Bu 

çozüm çGgu ::aman sapkanın egr~i. yanlıs ve tehlikeli konum alması-

na sebep vermektedir. Bu konunun asıl çbzUmU için sapkanın duyla 

bUtünlestigi alanın sabitleştirilmesi yada çok gelismis çift ran

delalı duyl.:H- at"a.sına sıkıstıı"ılrnasıyla cözümlenebiliı~. (29) 

---- ------------------

~:29) SEF:CFHr4t1L!GLU t·1 •• 'Tonutlaı·da ,=ıydırılatma", 1stanbul, 1972. 



(76) 

§.3. AYDlNLATMA TERtMLERt KOCOK SOZLO~ü 

BOLGEL!K AYDINLATMA 

Genel aydınlatma icinde, belirli bblgelerin bzel gereksinme-

ler nedeni ile aydınlıgını arttırma amacı ile yapılan aydınlatma. 

bzel gereksinmeler. cak yüksek aydınlık düzeylerinin gerekli ol-

ma.sı, biı- yer~, bit-· bblge yada bit" nesnenin aydınlık ayt~ımıyla be-

li r·l en me k i::; tenmesi gibi duı'uml at~d ı t~. 

Fr. Eclairage Localis~ 

Localized Lighting, Local Lighting 

Al. Platz beleuchtung, Arbe its"platzbleuchtung 

DOLAYLI A'lDHiLATt·1?"1 

Aydınlat1lacak dUzleme, ısık akılarının yalnızca %0 ile %10 

.::u-asında bit" or·anını dogı-udan yollayan ışıklat·la yapılan aydın-

la tma. 

F~ Eclaire indirect 

!ng. !ndirect Lighting 

Al. !ndi ı-el.: te Beleuchtung 

DOLAYSlZ AYDINLAfMA 

Aydınlatılacak düzleme, ışık akılarının %90 ile %100 arasın-

da bir oranını dogrudan yollayan ışıklarda yapılan aydınlatma • 

Ec 1 ai t"e d i ı~ ec t 

lng. Diı-ect Lighting 

P.l. Direkte Beleuchtung 

I S I KLAt·m IRMA 

Bu .L . . •.et" ı m ı n iki anlamı vardır. 

1- Bir nesne Uzerine ışık düşürme. 

2- Eski yapı ve anıtlaı~ın dıştan aydınlatılması. 
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Ft". Illumimation 

1.ng. Floodlighting 

Al. Flut l i·=ht-Beleuchturıg, Anstı-ahlung 

ISIKLIKLAR VE YAPIMSAL B!LESENLER! !LE !LG!L! TERtMLER 

dnce ısıklık t~ı·imi üzerinde durmak oerekir. Bir terim aydınlatma 

aygıtı es~nlamlı olmakla birlikte aralarındaki anlam sınırı Hyle-

:;ine be·lit--5izdir· ki, ayTı ayt·ı tanımlat·ır-ıı yapma olanagı yok tut·. 

Bu b.a.kıır.•d.?,P, deÇJisik dillet-·de esanlamlı olmasalat~ bile esanlamlı 

olmaları bir cdzüm olarak benımsenmistir. (Uluslararası Aydınlat

ma l:::omisycnu f·<idınlatma Sözl\..igLi) Tüd::çe'de cı.ydınlatma teknigi a-

lanında ı~ıklık ve aydınlatma aygıtı esarılamlı olarak kullanılma 

du.ı-umundadır-.E::ununla bit-·likte "ı:;:.ıklılık", "aydınlatma aygıtı"ndan 

daha kısa oldugundan, bilesik terimierde ısıklık deyimi kullanıl-

Yunancadan gelme Fener terimi gerek Türkçe'de gerek baska 

diller-de teiir-J.i biı- tüt· aydınlatma aygıtını anlatıyat~sa da (ço-

gu.nlukl2 .::,çık hava.d-=.ı. kullanılan, ı-üzgaı-da.n ve yagmut~dan kat~unmus 

iStklık. Urnegın; sokak fenerı, deniz feneri, kagıt fener, el fe

neri v.b.) aydınlatma t~knigi ile ilgili terimler arasına alınma-

Lamba terimi de kimi zaman ısıklık yerine kullanılmıstır.Ma

sa ısıklıgı yerine masa lambası,ayaklı ısıklık yerine ayaklı lam

ba gibi. Kesin tanımları olan bu iki terimi birbiri ile karıştır

mama k ge t-e<:: ı t-·. 

DlJ'·JAR I S I LL. I ı:'; I 

Düse:;o y·apı bolü.mleı~ine yeı·lestiı~ilmis ısıklık. Yüzeye tuttu-

rulmus alanlar içinse yalnızca duvar· ısıklıgı yada aplik 
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kullanılır. 

Fr. Applique 

!ng. Wall Fitting, Wall Bracket 

Al. Wandle Uchte 

EG!K DAGITICI IŞIKLIK 

Yayımlanan ısıgı, bir ana dogrultuya gbre bakısımsız bir bi

çimde dagıtan ve genellikle iç aydınlatmada kullanılan ısıklık. 

Fr. 

lng. 

Al. 

Luminaire ~ r~partition Oblique 

Agle Lighting Titting 

Schr~gstrahl.er 

GCMOLO ISlKLIK 

Duvar dbseme gibi bir yapı bblümüne gbmUIU yada asma tavan, 

bambri v.b. bir yüzeyin arkasına yerlestirilmis ısıklık. 

Fr. Luminaire encastr~ 

1ng. Recessed Lighting Fitting 

Al. Einbouleuchte 

GüNKESER - LAMBALIK - ABAJUR 

Lambayı, gözden gizlerneye yarayan, saydamsız yada yayıcı çe

sitli gereçlerden yapılmıs brtil. 

Fr. 

lng. 

Al. 

Abat-jour 

Sh ade 

Leuchtenschirm 

MASA ISIKLIGI 

Kısa ayaklı, tasınabilir, bir masa, kitaplık, çatkı, raf vb. 

üzerine koyulmak için tasarlanmış ısıklık. 

Fr. Luminaire de table, lampe de table. 

!ng. 

Al m. 

Table lamp, table standard lamp. 

Tischleuchte 
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SAPKAN I S I I<.L I ~< 

Bir tasıyıcı ucunda tavana yada duvarda bir çıkıntıya asıl

mış ısıklık. 

Fr. Luminaire suspendu 

.tng. Pendant Fitting, Suspended Luminait~e 

Al. Pendelleuchte 

TA'-JAN ISIKLIGI 

.Doyı·-udan ta'..-'ana takılan ısıklık. 

Fr. Platonnier 

1ng. Ceiling Fitting, Surface Mounted Luminaire 

Al. Deckenleuchte 

1f:::!NC!L kA\'NAi< 

Kendi ısık yayımlayan, aldıgı ışıgın, hiç olmazsa bir bblü-

mUnü, yansıtma yada geçirme yolu ile geri veren yüzey yada nesne; 

brnegin; ay, gbk, bulutlar~, aydınlatma aygıtlarının yansıtıcı ya-

da ya.yıcı oan::alar·ı, aydınlanmış duvı::u··, tavan, döşeme, 

zey·ler'. 

Fr. Source secondaire de Lumie're 

lng. 

Al. 

Secondary Light Source 

Fremdleuchter, sekund~rlichtguelle 

J:::AHt1ASIK ISININ 

v.b. yü-

Birçok tek renkli ısınırndan olusmuş ısınım. Dogal yada yapay 

ısınırnların çogu karmaşık ısınımlardır. brnegin;gUneş, akkor lam

ba, mum ışınımları gibi. 

Ft'. 

lng. 

Al m. 

Raycnnement Complexe 

Complexe Radiation 

lusammengesetzle Stı·ahlung, 1'1ischstt~ahlung 



(80) 

Işık 0retmek icin yapılmış yapay kaynak. örnegin; akkor tel-

li lamba,+L..im-;:;:.;1 lamba, civa buhar-lı lamba, sodyum buhar-lı lam-

ba v.b. 

NOT: TUrkcede bu terim yerine yanlıs olarak ampul sbzü kullanıl-

maktadır. Ampul bazı tUr lambaların camdan yapılmıs at-·mut 

biçimindeı.i pat-ça-:::.ının t:\dıdıı-. Nitekim Almanca ar-go dilde 

e.yr;ı arılcı.md.a "Bir-r:e" .::ıxmut sozu kullanılır-. Buna kar·-sılık, 

TUrkçede kullanılan petrol lambası, karpit lambası, elektrik 

lambası gi~i deyimler lamba tanımına gdre dogru deyimlerdir. 

F ~-. 

L-::?.rnp 

L .. ;:tıTı~e 

Bu terimiG özel ve nesnel bakımdan iki anlamı vardır. 

1-- GÖ;'TıE o:·gan ı na bag lı yada gdnne or·gan ı at'ac ılı g ı i le ol an 

2 Gbı--:nye c..ı·~-ga.nını Ll'_/at-·abilen ısınım .. 

c- ... -. 
t ; ..: 

!ng. 

Al. 

I SII<LILIK 

Lu. m ı e r-e 

Light 

ı . . t 
~1Cf1~-

Isıklılık aydınlatma tekniginde en önemli bgelerden biridir. 

!nsan gözUnUn gdrdUgü hersey belirli bir- biçimde belirir. Yani, 

çevrede görülen ne varsa, belirli ısıklılık alanları biçiminde 

algılanır. Bu bakımdan herhangi bir gdrUntUyU, degisik ısıklılık-

l~t' olustur·ı_w denebilir-. 

Fr. : Luminance Lumineuse <Luminance visuelle>, Luminance 



lng. 

AL 

Luminance 

LeuchtcJichte 

YAYINIV CiCCME 

(81) 

Isıçın b0t0n dogrultulara dayılarak geçmesi. Yayınık geçme, 

olagan dlcelte ~ırılma yasaları dısında kalan bir olaydır. Yayı-

nık geçme yapan cisimlere yarı saydam cisimler denir. örnegin; 

buzlu carn, opcı.l cam, ınce kagıt, ince ipek kuma s, saydam 

ola.st:iklET v.b. cisimlETden ısıyın geçmesi yayını~:: geçme biçimin-

de olur. Yayını~ gecme saglayan cisimlerin (ortamların) at~~:: as ın-

deı.ki nesneleı· ve geometı·ik biçimler, seçik olarak g~rUnmezler, 

yada hic gbr0nmezler. 

Fr. Transmission Diffuse 

lng. Diffuse Transmission 

Al. Gestreute Transmission, Diffuse Transmission 

LAMBALAR YAPISAL BILESENLERI VE EK AYGlTLAR ILE !LG!Lt TERIMLER 

önce ısık kaynagı, lamba ve ampul terimlerinin açıklanması, 

ayıklamak bakı-

Isık kaynagı ayrıca belirlenmedikçe, birincil ısı k kaynagı 

anlamına gelir. Bu anlamda ısık kaynagı, bir ereksel d~nUsUm ile 

Uremis ısık yayımiayan yüzey yada nesne demektir. örnegin bir mu

mun yada bir petrol lambasının alevi, akkorlasmıs bir tel, uya-

t•ılmıs biı· fosfat· pat·çası yada flüot··ısıyıcı 

yapay ısık kaynaklarıdır. 

bit' nesne, 

Du 151k lay·naklat·ırıın belit·li bit' :::.üı·e get'ekli ısıgı 

çesitli 

bilmeleri ve kullanılmaya elverişli olabilmeleri için bir takım 
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zorunlu bilesenierin biraraya gelmesi gereklidir. örnegin; petral 

lambasında~ petr-ol haznesi, fitil, fitil yüksekligini ayat~Iayan 

mekanizma. hava delikleri ve alevi hava akımlarından koruyarak 

dü.zgi.Jn y<:ı.r-HTı-3:=ını saglcı:ia.n cam "şise" bir araya gelerek petrol 

la.mbasını olusturuı·la.r. Benzer biçimde, akkorlasmıs teli havadan 

ayırarak yaıııp bitmesini dnleyen kapalı cam balon, bu balonun u

zunca bit· boyun biçimindeki bdlümünün ucundaki elektrik baglantı

sını ve bir yere takılarak, bütünün belirli bir biçimde durmasını 

saglayan metal parça, ve akkorlasmıs teli balonun ortasından tut

maya yaı·ayan ayak ve tutucularla bu tele akkor durumda kalmasını 

saglayan elektı-ik erkisini ileten iletkenler, bir araya gelerek 

akkor elektrik lambasını oluştururlar. 

Fll.i:::H-js.ıyıcı toz, bit- tüt• ışık kcı.ynagıdu-·. Flüorısıl lamba, 

bu tozu uyaran mor üstü ısınların üretilmesine yarayacak bdltim ve 

nesneler-in. geı~ekl i eı-·keyi saglcı.yacak bagl.::ı.ntı pat·çalat··ının ve 

tozun st.;ı·i._tlmüs oldugu yLizeylet·in bir·aı·aya gelmesiyle olusLw. 

Yukcu-·ıdal.:i acıklamalaı- ısık kay·nagı ve lamba ayıt·ımının ke

sinlikle antasılmasına yeterli olmalıdır. Bu ayrım bir drnekle 

c.iaha bel:ir·ç_;in dut~uma getit~ilebilit-·. f·:.arısık ısıklı lamba adı ile 

anılan lambaların içinde, aynı türden birden fazla 

var~d ır·. 

ı sık kaynagı 

Ampul terimi ise, bazı lambaların camdan yada benzeri gereç

lerden yapılmış armut, küre, boru yada baska biçimlerdeki bir bi

leşenidit". Tüd::çe'de a.kkot· elektt~ik laır,bası anlamına kullanılması 

nedenli yerlesmis olursa olsun, yanlıstır ve düzeltilmesi, bunun 

için de herha.ngi bir yerde,hiçbir zaman yanlış terim kullanmamaya 
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dikkat edilmesi gerekir. Günlük dilde kısaltılarak, ampul yerine 

elektrik lambası denilmesi uygundur. 

Lamba tUrlerini, ısık elde etme yöntemlerine gbre sınıflan-

dırma imka~ı vardır. Yalnız bu yoldan gidildiginde kurarn ile kıl-

gı birbirlerinden uzaklasmakta, yani kuramsal olarak bblUnebilen 

degisik ydntemler kılgısal alanda her zaman -belki de bugün için-

karsılıklarını bulmamaktadırlar. 

Bir lambanın ısıyıcısını saran saydam, yarı saydam yada bir 

bölümü metailenerek saydamsızlastırılmıs kılıf. Ampuller genel-

likle camdan ve özel amaçlar için de, bzel camlar, kuvartz v.b. 

d e n yap ı l ı t- • 

Ft-. Ar.ıpo ll e 

1rıg. Bul b 

Al. f:::olben 

DUY 

Bir lambanın, dipi yerlestirilerek takılınasına yarayan ve e-

lekb-ik baglantısını saglayan pcı.r--ça. Duylat" da dip çeşitlet~ine 

göre degi~ik biçimdedirler; Büyük duy, KUcUk duy,Edison duy'u(30) 

Fı-. Doville 

1ng. Lampholdu, sacket 

Al. Fassung 

.. (30) S1REL Sazi, "Aydınlatma Tet~imlet-i Sözlüyü", !stanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yayınları 
sayı 112,1stanbul-1976,s.75-110. 



Yapılan ar·astıt·ma ve incelemelet-den elde edilen bilgilet~ de·-

gerlendirildiginde,seramik aydınlatmaların yapıldıgı çag ve bdl-

genin karakteristik özelligini tasıdıgı ve kullanıma dayalı uygu-

lama cesitliligı getirdigi dikkati çekmektedir. 

Aydınlatma elemanlarının önceleri dini amaçlı kullanıma yb-

neldigi ve gelisim sUrecı içerisinde yaygınlasarak yasarn tarzının 

vazgeçilmez bir parçasını olusturdugu gbrUlmUstUr. Her aydınlatma 

elemanının kendine bzgU tasat·ım ve kullanım biçimi örneklerle bir-

liktt: gösteı·ilrı;istir·. 

Ki..i.l~;i_ıı-el geli;:.im ve ülkelı::Tin so::;yo-·ekonomik atılımlat-·ı ile 

gelisen seı-e;.mik a/dınlatma.la.r- günümüzde yer·ini daha ekonomik ol-

dugu için estetik gbrUnUsten yoksun, yalnızca islevselligi düsü-

nUlen lambalara (flUorasan,projektbr,akkor telli lambalar vb.) 'ne 

b ı t~ ak ı lıTı ı s t ı t• • 

Bu calısmada aydınlatma tekniginin tanıtılmasının yanısıra, 

farklı form ve malzeme kullanımıyla seramik aydınlatmalara este-

tik 
...... ı 

goı·unı.Jm.:.et· kaza.ndıı·ılat·ak yeniden kullanımlat·ını saglayabil-

mek icin önet•ileı- getiı-ilmeye calısılmıstıt". 
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